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O teste a seguir foi desenvolvido para avaliar filhotes de 6 semanas a 6 meses de idade (26
semanas). Aplique o teste no seu filhote, veja a pontuação no final das perguntas, calcule o QI do
seu cachorro, e depois veja a avaliação.
1 - O filhote gosta de carregar objetos pela casa?
a- nunca ou quase nunca
b- somente comestíveis
c- comida e brinquedos prediletos
d- qualquer coisa que ele encontra pelo caminho
2- O filhote usa suas patas dianteiras...
a- somente para correr e andar
b- para tocar objetos e brincar
c- para segurar objetos
d- para alcançar objetos que rolaram para debaixo dos móveis
3- Quando o filhote ouve um som desconhecido ele:
a- sai correndo e se esconde
b- sai correndo e só então procura saber de onde vem o som
c- procura saber de onde vem o som, as vezes late, mas não chega perto
d- chega perto para investigar de onde vem o barulho
4- Quando você joga uma bola ou quando um brinquedo passa pelo filhote, ele:
a- parece que não nota o brinquedo
b- fica olhando o brinquedo passar, mas não vai atrás
c- vai atrás do objeto e começa a brincar com ele
d- vai buscar o objeto e traz de volta para você (mesmo não entregando)
5- Quando o filhote vê alguém com quem ele já havia brincado antes, ele:
a- não chega perto
b- tenta chegar perto com um pouco de receio
c- chega perto e faz a maior festa
d- tenta brincar com a pessoa da mesma maneira de antes (traz o mesmo brinquedo, começa a
se comportar como na primeira brincadeira, etc.)
6- Quando você mostra ao filhote um brinqueo, e depois esconde debaixo de uma
toalha, ele:
a- perde o interesse
b- olha para você e choraminga ou late
c- cheira a toalha, e aí olha para você
d- tenta achar o brinquedo debaixo da toalha
PONTUAÇÃO:
Letra "a"= 5 pontos
Letra "b"= 10 pontos
Letra "c"= 15 pontos
Letra "d"= 20 pontos
Para encontrar o QI do seu filhote: some os pontos, diminua a idade do filhote (contada em
semanas), e multiplique o resultado por 2.
Por exemplo: se a soma dos pontos deu 60 e o filhote tem 20 semanas de vida, o resultado é
(60-20)x2=80
AVALIANDO A PONTUAÇÃO DO FILHOTE:
0 a 50 - Este filhote precisará de encorajamento e repetição gentil para aprender os comando de
obediência e se comportar. Faça longas caminhadas e procure sempre brincar de jogos de

cooperação, mas espere até que ele tenha confiança na sua liderança para coloca-lo em um
treinamento formal. Socialize-o e treine-o de forma gentil e paciente, e este filhote irá
desenvolver pouquíssimos hábitos indesejáveis e quando crescer será um companheiro calmo,
gentil e amigo.
51 a 100 - Seu filhote vai apreciar atividades e jogos, especialmente brincadeiras com crianças e
adultos que o tratarem de forma cuidadosa e gentil. Este filhote, quando treinado, responderá
melhor se forem usadas técnicas de recompensa e uma disciplina consistente. Ajude o seu filhote
a ter sucesso e deixe-o sentir o gostinho deste sucesso antes de iniciar uma nova lição. Ele será
muito divertido e carinhoso, além de grande companheiro, se for treinado e socializado
adequadamente.
101 a 150 - Este filhote é muito esperto e irá adorar ser treinado. Para ele o treinamento do tipo
"vamos nos divertir" é o mais indicado. Competições de obediência, agility, e rastreamento
podem ser atividades muito apreciadas por ele. Tente manter seu senso de humor quando estiver
trabalhando com ele, já que provavelmente ele irá tentar achar alternativas para um exercício de
rotina. Também é quase certo que ele tenha momentos de teimosia. Quando são socializados
propriamenete e treinados com métodos positivos, disciplina e consistência, estes filhotes são
simplesmente adoráveis, impossíveis de resistir.
151 ou mais - Parabéns, você tem muita sorte e seu filhote é um "gênio"! Procure uma escolinha
de filhotes o mais cedo possível, ou então estimule-o com todo o tipo de experiência positiva.
Como estamos falando de treinamento para filhotes, tenha certeza de só usar técnicas gentis e
positivas, caso contrário seu filhote poderá desenvolver atitudes indesejadas se tratado com
excesso de disciplina e trabalho. Estimule-o com jogos e atividades esportivas, bem como
obediência básica. Ele é capaz de aprender qualquer coisa, desde que você seja esperto o
suficiente para ensina-lo. Mas, atenção, este filhotinho pode ser um verdadeiro desafio de tempos
em tempos, testando sua autoridade e sua capacidade de se comunicar com ele. Se você fizer seu
papel e socializa-lo e treina-lo corretamente, este cachorro será, sem dúvidas, o melhor que você
já teve até hoje.
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